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Grozījums Nr. 1
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka, lai nodrošinātu ES izkļūšanu 
no pašreizējās ekonomikas un sociālās 
krīzes un nākotnē garantētu tās 
konkurētspēju globalizētajā pasaulē, ir ļoti 
svarīgi īstenot stratēģijā „ES 2020” gudrai, 
ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei 
noteiktos mērķus; uzsver, ka aplēses 
liecina, ka, lai šos mērķus īstenotu, 
nozīmīgākajās politikas jomās ir jāveic uz 
nākotni vērsti ieguldījumi kopā 
EUR 1600 miljardu vērtībā;

1. uzskata, ka, lai nodrošinātu ES izkļūšanu 
no pašreizējās ekonomikas un sociālās 
krīzes un nākotnē garantētu tās 
konkurētspēju globalizētajā pasaulē, ir ļoti 
svarīgi īstenot stratēģijā „ES 2020” gudrai, 
ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei 
noteiktos mērķus; uzsver, ka aplēses 
liecina, ka, lai šos mērķu īstenotu, 
nozīmīgākajās politikas jomās ir jāveic uz 
nākotni vērsti ieguldījumi kopā 
EUR 1600 miljardu vērtībā; atgādina par 
Parlamenta 2011. gada 8. jūnija1

rezolūcijā pausto nostāju, kurā norāda, 
ka, pat palielinot nākamās daudzgadu 
finanšu shēmas (DFS) resursu līmeni par 
5 % salīdzinājumā ar 2013. gada līmeni, 
Savienības saskaņotos mērķus un 
saistības un Savienības solidaritātes 
principu iespējams īstenot tikai ierobežoti;
__________________
1Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0266.

Or. en

Grozījums Nr. 2
Franck Proust

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka, lai nodrošinātu ES izkļūšanu 
no pašreizējās ekonomikas un sociālās 
krīzes un nākotnē garantētu tās 

1. uzskata, ka, lai nodrošinātu ES izkļūšanu 
no pašreizējās ekonomikas un sociālās 
krīzes un nākotnē garantētu tās 
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konkurētspēju globalizētajā pasaulē, ir ļoti 
svarīgi īstenot stratēģijā „ES 2020” gudrai, 
ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei 
noteiktos mērķus; uzsver, ka aplēses 
liecina, ka, lai šos mērķus īstenotu, 
nozīmīgākajās politikas jomās ir jāveic uz 
nākotni vērsti ieguldījumi kopā 
EUR 1600 miljardu vērtībā;

konkurētspēju globalizētajā pasaulē, ir ļoti 
svarīgi īstenot stratēģijā „ES 2020” gudrai, 
ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei 
noteiktos mērķus; norāda — ja ES tas 
izdotos, tā varētu kļūt par pasaules vadošo 
zinātnes un tehnoloģijas centru, gan 
izaugsmes, gan nodarbinātības ziņā; 
uzsver, ka aplēses liecina, ka, lai šos mērķu 
īstenotu, nozīmīgākajās politikas jomās ir 
jāveic uz nākotni vērsti ieguldījumi kopā 
EUR 1600 miljardu vērtībā;

Or. fr

Grozījums Nr. 3
Gunnar Hökmark

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka, lai nodrošinātu ES izkļūšanu 
no pašreizējās ekonomikas un sociālās 
krīzes un nākotnē garantētu tās 
konkurētspēju globalizētajā pasaulē, ir ļoti 
svarīgi īstenot stratēģijā „ES 2020” gudrai, 
ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei 
noteiktos mērķus; uzsver, ka aplēses 
liecina, ka, lai šos mērķus īstenotu, 
nozīmīgākajās politikas jomās ir jāveic uz 
nākotni vērsti ieguldījumi kopā 
EUR 1600 miljardu vērtībā;

1. uzskata, ka, lai nodrošinātu ES izkļūšanu 
no pašreizējās ekonomikas un sociālās 
krīzes un nākotnē garantētu tās 
konkurētspēju globalizētajā pasaulē, ir ļoti 
svarīgi īstenot stratēģijā „ES 2020” gudrai, 
ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei 
noteiktos mērķus; uzskata, ka ir izšķiroši 
svarīgi reformēt Savienības budžetu, lai 
labāk atspoguļotu finansiālās vajadzības, 
ko nosaka 21. gadsimtā risināmās 
problēmas; 

Or. en

Grozījums Nr. 4
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

1a. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 
ieviest taisnīgāku, vienkāršāku, 
pārredzamāku pašu resursu sistēmu, 
saskaņā ar kuru vēlākais līdz 
2018. gadam par 60 % tiks palielināta 
pašu resursu daļa ES budžetā; pilnībā 
atbalsta Komisijas priekšlikumu, sākot no 
2014. gada ieviest visā ES piemērojamu 
finanšu darījumu nodokli, kas būtu ES 
pašu resursu avots;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Gunnar Hökmark

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1a. uzskata, ka Savienības budžets varētu 
būt spēcīgs reformas virzītājspēks, ja ES 
izdevumi tiktu koncentrēti tādās jomās, 
kas stimulē ekonomisko izaugsmi, 
piemēram, inovācijās, pētniecībā un 
izstrādē;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Gunnar Hökmark

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1b. uzsver — lai atrisinātu pašreizējās un 
turpmākās politiskās un ekonomiskās 
problēmas, vairākām jomām, piemēram, 
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inovācijai, pētniecībai un izstrādei, visas 
Eiropas infrastruktūru tīkliem un 
ārpolitikai, ir jāpiešķir prioritāte pār 
citām jomām.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Gunnar Hökmark

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1c. uzsver, ka viens no ES 
vissvarīgākajiem mērķiem ir veicināt tās 
konkurētspēju un atbalstīt tās 
pārveidošanu par pasaules vadošo uz 
zināšanām pamatotu ekonomiku; uzsver, 
ka nākamajai DFS būtu jāatbalsta šis 
mērķis visās ES politikas jomās;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Franck Proust

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver svarīgo ietekmi, kas kopīgi 
noteikto stratēģijas „ES 2020” mērķu 
sasniegšanā ir jānodrošina ar ES budžeta 
palīdzību, jo, ja budžets ir pienācīgi 
izstrādāts, ES finansējums var ierosināt un 
aktivizēt tādus pasākumus ar neapšaubāmu 
ES pievienoto vērtību, kurus dalībvalstis 
nespēj īstenot tikai ar saviem spēkiem, kā 
arī radīt sinerģijas un kopdarbību ar citiem 
dalībvalstu īstenotiem pasākumiem, 
palīdzot tām koncentrēties uz svarīgiem 

2. uzsver svarīgo ietekmi, kas kopīgi 
noteikto stratēģijas „ES 2020” mērķu 
sasniegšanā ir jānodrošina ar ES budžeta 
palīdzību, jo, ja budžets ir pienācīgi 
izstrādāts, ES finansējums var ierosināt un 
aktivizēt tādus pasākumus ar neapšaubāmu 
ES pievienoto vērtību, kurus dalībvalstis 
nespēj īstenot tikai ar saviem spēkiem, kā 
arī radīt sinerģijas un kopdarbību ar citiem 
dalībvalstu īstenotiem pasākumiem; tāpēc 
atbalsta Komisijas ierosinājumu palielināt
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un uz nākotni vērstiem ieguldījumiem;
tāpēc atbalsta Komisijas ierosinājumu 
palielināt (salīdzinājumā ar spēkā esošo 
daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 2007.–
2013. gadam) finansējumu ES 
programmām pētniecības, inovāciju, 
konkurētspējas, MVU un infrastruktūras 
jomā; ir pārliecināts, ka ierosinātie finanšu 
piešķīrumi ir uzskatāmi par absolūtu 
minimumu, un brīdina nepieļaut to 
samazināšanu, ko aicina īstenot dažas 
dalībvalstis, jo tas apdraudētu ES 
uzticamību un politisko apņemšanos 
atbalstīt izaugsmi un nodarbinātību; tajā 
pašā laikā uzsver vajadzību nodrošināt 
pietiekamu budžeta elastību, lai budžeta 
līdzekļus varētu pienācīgi pielāgot 
mainīgajiem apstākļiem un prioritātēm;

(salīdzinājumā ar spēkā esošo daudzgadu 
finanšu shēmu (DFS) 2007.–2013. gadam) 
finansējumu ES programmām pētniecības, 
inovāciju, konkurētspējas, MVU un 
infrastruktūras jomā; ir pārliecināts, ka 
ierosinātie finanšu piešķīrumi ir uzskatāmi 
par absolūtu minimumu; uzskata, ka ES ir 
izšķiroši svarīgi līdz 2020. gadam paredzēt 
3 % izdevumu pētniecībai un izstrādei; 
aicina Eiropas valsts varas iestādes un 
privāto sektoru darīt visu iespējamo, lai 
sasniegtu šo mērķi; brīdina nepieļaut 
piešķīrumu samazināšanu, ko aicina īstenot 
dažas dalībvalstis, jo tas apdraudētu ES 
uzticamību un politisko apņemšanos 
atbalstīt izaugsmi un nodarbinātību; tajā 
pašā laikā uzsver vajadzību nodrošināt 
pietiekamu budžeta elastību, lai budžeta 
līdzekļus varētu pienācīgi pielāgot 
mainīgajiem apstākļiem un prioritātēm;

Or. fr

Grozījums Nr. 9
Vicky Ford

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver svarīgo ietekmi, kas kopīgi 
noteikto stratēģijas „ES 2020” mērķu 
sasniegšanā ir jānodrošina ar ES budžeta 
palīdzību, jo, ja budžets ir pienācīgi 
izstrādāts, ES finansējums var ierosināt un 
aktivizēt tādus pasākumus ar neapšaubāmu 
ES pievienoto vērtību, kurus dalībvalstis 
nespēj īstenot tikai ar saviem spēkiem, kā 
arī radīt sinerģijas un kopdarbību ar citiem 
dalībvalstu īstenotiem pasākumiem, 
palīdzot tām koncentrēties uz svarīgiem un 
uz nākotni vērstiem ieguldījumiem; tāpēc 
atbalsta Komisijas ierosinājumu palielināt
(salīdzinājumā ar spēkā esošo daudzgadu 
finanšu shēmu (DFS) 2007.–2013. gadam) 

2. uzsver svarīgo ietekmi, kas kopīgi 
noteikto stratēģijas „ES 2020” mērķu 
sasniegšanā ir jānodrošina ar ES budžeta 
palīdzību, jo, ja budžets ir pienācīgi 
izstrādāts, ES finansējums var ierosināt un 
aktivizēt tādus pasākumus ar neapšaubāmu 
ES pievienoto vērtību, kurus dalībvalstis 
nespēj īstenot tikai ar saviem spēkiem, kā 
arī radīt sinerģijas un kopdarbību ar citiem 
dalībvalstu īstenotiem pasākumiem, 
palīdzot tām koncentrēties uz svarīgiem un 
uz nākotni vērstiem ieguldījumiem; tāpēc 
atbalsta Komisijas ierosinājumu palielināt
(salīdzinājumā ar spēkā esošo daudzgadu 
finanšu shēmu (DFS) 2007.–2013. gadam) 
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finansējumu ES programmām pētniecības, 
inovāciju, konkurētspējas, MVU un 
infrastruktūras jomā; ir pārliecināts, ka 
ierosinātie finanšu piešķīrumi ir uzskatāmi 
par absolūtu minimumu, un brīdina 
nepieļaut to samazināšanu, ko aicina 
īstenot dažas dalībvalstis, jo tas 
apdraudētu ES uzticamību un politisko 
apņemšanos atbalstīt izaugsmi un 
nodarbinātību; tajā pašā laikā uzsver 
vajadzību nodrošināt pietiekamu budžeta 
elastību, lai budžeta līdzekļus varētu 
pienācīgi pielāgot mainīgajiem apstākļiem 
un prioritātēm;

finansējumu ES programmām pētniecības, 
inovāciju, konkurētspējas, MVU un 
infrastruktūras jomā; ir pārliecināts, ka 
ierosinātie finanšu piešķīrumi ir uzskatāmi 
par absolūtu minimumu šajās jomās; tomēr 
tajā pašā laikā uzsver vajadzību nodrošināt 
pietiekamu budžeta stingrību un elastību,
lai budžeta līdzekļus varētu pienācīgi virzīt 
konkrētu mērķu sasniegšanai un tie spētu 
pielāgoties mainīgajiem apstākļiem un
prioritātēm;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Gunnar Hökmark

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver svarīgo ietekmi, kas kopīgi 
noteikto stratēģijas „ES 2020” mērķu 
sasniegšanā ir jānodrošina ar ES budžeta 
palīdzību, jo, ja budžets ir pienācīgi 
izstrādāts, ES finansējums var ierosināt un 
aktivizēt tādus pasākumus ar neapšaubāmu 
ES pievienoto vērtību, kurus dalībvalstis 
nespēj īstenot tikai ar saviem spēkiem, kā 
arī radīt sinerģijas un kopdarbību ar citiem 
dalībvalstu īstenotiem pasākumiem, 
palīdzot tām koncentrēties uz svarīgiem un 
uz nākotni vērstiem ieguldījumiem; tāpēc 
atbalsta Komisijas ierosinājumu palielināt
(salīdzinājumā ar spēkā esošo daudzgadu 
finanšu shēmu (DFS) 2007.–2013. gadam) 
finansējumu ES programmām pētniecības, 
inovāciju, konkurētspējas, MVU un 
infrastruktūras jomā; ir pārliecināts, ka 
ierosinātie finanšu piešķīrumi ir uzskatāmi 
par absolūtu minimumu, un brīdina 
nepieļaut to samazināšanu, ko aicina 

2. uzsver svarīgo ietekmi, kas kopīgi 
noteikto stratēģijas „ES 2020” mērķu 
sasniegšanā ir jānodrošina ar ES budžeta 
palīdzību; uzsver, ka mērķim ir jābūt 
viedai un mūsdienīgai budžeta prioritāšu 
piešķiršanai Savienības galveno politisko 
mērķu sasniegšanai, jo īpaši attiecībā uz 
izaugsmi veicinošām jomām, nevis viena 
liela budžeta noteikšanai, kurā būtu 
iekļautas visas jomas; uzskata — ja 
budžets ir pienācīgi izstrādāts, ES 
finansējums var ierosināt un aktivizēt tādus 
pasākumus ar neapšaubāmu ES pievienoto 
vērtību, kurus dalībvalstis nespēj īstenot 
tikai ar saviem spēkiem, kā arī radīt 
sinerģijas un kopdarbību ar citiem 
dalībvalstu īstenotiem pasākumiem, 
palīdzot tām koncentrēties uz svarīgiem un 
uz nākotni vērstiem ieguldījumiem; tāpēc 
atbalsta Komisijas ierosinājumu palielināt
(salīdzinājumā ar spēkā esošo daudzgadu 
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īstenot dažas dalībvalstis, jo tas apdraudētu 
ES uzticamību un politisko apņemšanos 
atbalstīt izaugsmi un nodarbinātību; tajā 
pašā laikā uzsver vajadzību nodrošināt 
pietiekamu budžeta elastību, lai budžeta 
līdzekļus varētu pienācīgi pielāgot 
mainīgajiem apstākļiem un prioritātēm;

finanšu shēmu (DFS) 2007.–2013. gadam) 
finansējumu ES programmām pētniecības, 
inovāciju, konkurētspējas, MVU un 
infrastruktūras jomā; ir pārliecināts, ka 
ierosinātie finanšu piešķīrumi ir uzskatāmi 
par absolūtu minimumu, un brīdina 
nepieļaut to samazināšanu, ko aicina 
īstenot dažas dalībvalstis, jo tas apdraudētu 
ES uzticamību un politisko apņemšanos 
atbalstīt izaugsmi un nodarbinātību; tajā 
pašā laikā uzsver vajadzību nodrošināt 
pietiekamu budžeta elastību, lai budžeta 
līdzekļus varētu pienācīgi pielāgot 
mainīgajiem apstākļiem un prioritātēm;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Gunnar Hökmark

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2a. prasa pilnībā pārskatīt DFS 
izdevumus, lai noskaidrotu tos izdevumus, 
kas ir izšķiroši svarīgi Savienības politikas 
mērķu sasniegšanai, kā arī noskaidrotu 
tos izdevumus, kas nav tik atbilstīgi, un 
pārdalītu 30 % no vairs neatbilstīgajām 
izdevumu jomām uz izteikti prioritārām 
jomām, tādējādi atbrīvojot ekonomiskos 
resursus citām jomām;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. jo īpaši uzsver vajadzību uzlabot, 
stimulēt un nodrošināt pētniecības, 
izstrādes un inovāciju finansēšanu ES, 
2014.–2020. gada DFS ievērojami 
palielinot attiecīgos programmai 
paredzētos „Apvārsnis 2020” izdevumus 
un radikāli vienkāršojot finanšu 
procedūras, tajā pašā laikā strikti ievērojot 
pareizas finanšu pārvaldības principu;

3. jo īpaši uzsver vajadzību uzlabot, 
stimulēt un nodrošināt pētniecības, 
izstrādes un inovāciju finansēšanu ES, 
2014.–2020. gada DFS ievērojami 
palielinot attiecīgos programmai 
paredzētos „Apvārsnis 2020” izdevumus 
un radikāli vienkāršojot finanšu 
procedūras, tajā pašā laikā strikti ievērojot 
pareizas finanšu pārvaldības principu; 
uzskata, ka lielāka uzmanība jāpievērš 
ekonomikas nekaitīguma videi 
veicināšanai, palielinot finansējumu videi 
nekaitīgākām un viedākām tehnoloģijām, 
kā arī sociālajai inovācijai un ar 
tehnoloģijām nesaistītiem risinājumiem; 
uzskata, ka vismaz 80 % no finansējuma 
enerģētikas sektoram ir jāizmanto 
pētniecībai un izstrādei attiecībā uz 
atjaunojamām enerģijām, enerģijas 
uzglabāšanas tehnoloģijām, gala patēriņa 
energoefektivitāti un viedo tīklu izstrādi;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Vicky Ford

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. jo īpaši uzsver vajadzību uzlabot, 
stimulēt un nodrošināt pētniecības, 
izstrādes un inovāciju finansēšanu ES, 
2014.–2020. gada DFS ievērojami 
palielinot attiecīgos programmai 
paredzētos „Apvārsnis 2020” izdevumus 
un radikāli vienkāršojot finanšu 
procedūras, tajā pašā laikā strikti ievērojot 
pareizas finanšu pārvaldības principu;

3. jo īpaši uzsver vajadzību uzlabot, 
stimulēt un nodrošināt pētniecības, 
izstrādes un inovāciju finansēšanu ES, 
2014.–2020. gada DFS ievērojami 
palielinot attiecīgos programmai
„Apvārsnis 2020” paredzētos izdevumus 
ES budžeta vispārējā samazinājuma 
kontekstā, un radikāli vienkāršojot finanšu 
procedūras, tajā pašā laikā strikti ievērojot 
pareizas finanšu pārvaldības principu;
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Or. en

Grozījums Nr. 14
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3a. Ir pārliecināts, ka pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” finansējumam ir 
jāatbilst ES 2020. gada prioritātēm un tas 
jāizmanto, kā katalizators ES pievienotās 
vērtības darbībām, atbilstīgāk sadalot ES 
publiskos līdzekļus un aizvien vairāk 
piesaistot privātos līdzekļus; uzskata, ka 
vismaz 15 % pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” budžeta līdzekļu ir 
jāparedz MVU;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer, Hannu Takkula

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver ES programmu pievienoto 
vērtību MVU jomā, jo šīs programmas ir 
bijušas ļoti noderīgas, sniedzot atbalstu 
dalībvalstu centieniem nodrošināt MVU 
piekļuvi finansējuma saņemšanas iespējām 
dziļas finanšu krīzes laikā; tomēr uzsver, 
ka nākotnē visiem Eiropas rūpniecības 
nozares pārstāvjiem būtu jānodrošina 
piekļuve daudzveidīgākam finansējuma 
avotu klāstam — no dotācijām līdz 
aizdevumiem vai pašu kapitāla
finansēšanai; ir pārliecināts, ka 

4. uzsver ES programmu pievienoto 
vērtību MVU jomā, jo šīs programmas ir 
bijušas ļoti noderīgas, sniedzot atbalstu 
dalībvalstu centieniem nodrošināt MVU 
piekļuvi finansējuma saņemšanas iespējām
un ārvalstu tirgiem dziļas finanšu krīzes 
laikā; tomēr uzsver, ka MVU pieeja 
finansējumam ir jāuzlabo, jo īpaši 
nodrošinot aizdevumu garantijas un pašu 
kapitāla finansēšanu, kas nodrošina 
vislielāko sviras efektu un nodrošina 
lielākās daļas publiskā finansējuma 
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Programmai uzņēmumu un MVU 
konkurētspējai (COSME) paredzētā 
finanšu piešķīruma ietvaros tiks palielināti 
finanšu instrumentiem piešķirtie budžeta 
līdzekļi un uzlabota piekļuve šiem 
līdzekļiem, lai programmu varētu 
paplašināt, iekļaujot vēl lielāku skaitu 
MVU, un lai tā labāk atbilstu dažādajām 
MVU vajadzībām;

atgūšanu ar uzviju; norāda uz to, ka 
jāpalielina finanšu instrumentu darbības 
joma, attiecinot tos uz visiem 
uzņēmējdarbības cikla posmiem, tostarp 
uzņēmējdarbības nodošanu; ir 
pārliecināts, ka Programmai uzņēmumu un 
MVU konkurētspējai (COSME) paredzētā 
finanšu piešķīruma ietvaros tiks palielināti 
finanšu instrumentiem piešķirtie budžeta 
līdzekļi un uzlabota piekļuve šiem 
līdzekļiem, lai programmu varētu 
paplašināt, iekļaujot vēl lielāku skaitu 
MVU, un lai tā labāk atbilstu dažādajām 
MVU vajadzībām; uzsver, ka ES 
pasākumi, piemēram, Eiropas Biznesa 
atbalsta centrs un Ķīnas IPR palīdzības 
dienests, ir veiksmīgi papildinājuši spēkā 
esošos valstu pasākumus, lai uzlabotu 
pieeju ārvalstu tirgiem, un uzsver, ka ES 
finansējums šiem pasākumiem jāsaglabā; 
uzsver — lai nodrošinātu programmas 
COSME mērķu sasniegšanu, tās 
vispārējais budžets jāpalielina līdz 0,5 % 
no DFS budžeta;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Vicky Ford

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver ES programmu pievienoto 
vērtību MVU jomā, jo šīs programmas ir 
bijušas ļoti noderīgas, sniedzot atbalstu 
dalībvalstu centieniem nodrošināt MVU 
piekļuvi finansējuma saņemšanas iespējām 
dziļas finanšu krīzes laikā; tomēr uzsver, 
ka nākotnē visiem Eiropas rūpniecības 
nozares pārstāvjiem būtu jānodrošina 
piekļuve daudzveidīgākam finansējuma 
avotu klāstam — no dotācijām līdz 

4. uzsver ES programmu pievienoto 
vērtību MVU jomā, jo šīs programmas ir
dažreiz bijušas ļoti noderīgas, sniedzot 
atbalstu dalībvalstu centieniem nodrošināt 
MVU piekļuvi finansējuma saņemšanas 
iespējām dziļas finanšu krīzes laikā, bet 
uzsver, ka nepieciešams radikāli 
vienkāršot MVU pieteikšanās procesu 
šādām programmām un nepieciešams 
nodrošināt savlaicīgus Komisijas 
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aizdevumiem vai pašu kapitāla 
finansēšanai; ir pārliecināts, ka 
Programmai uzņēmumu un MVU 
konkurētspējai (COSME) paredzētā 
finanšu piešķīruma ietvaros tiks palielināti
finanšu instrumentiem piešķirtie budžeta
līdzekļi un uzlabota piekļuve šiem 
līdzekļiem, lai programmu varētu 
paplašināt, iekļaujot vēl lielāku skaitu 
MVU, un lai tā labāk atbilstu dažādajām 
MVU vajadzībām;

maksājumus MVU, kas piedalās šajā 
programmā; ierosina Komisijai un 
dalībvalstīm pārskatīt valstu programmas, 
kas izrādījušās veiksmīgas, lai varētu 
izplatīt paraugpraksi; tomēr uzsver, ka 
nākotnē visiem Eiropas rūpniecības 
nozares pārstāvjiem būtu jānodrošina 
piekļuve daudzveidīgākam finansējuma 
avotu klāstam — no dotācijām līdz 
aizdevumiem vai pašu kapitāla 
finansēšanai; ir pārliecināts, ka 
Programmai uzņēmumu un MVU 
konkurētspējai (COSME) paredzētā 
finanšu piešķīruma ietvaros būtu 
japalielina finanšu instrumentiem piešķirtā
budžeta daļa un jāuzlabo piekļuve šiem 
līdzekļiem, lai programmu varētu 
paplašināt, iekļaujot vēl lielāku skaitu 
MVU, un lai tā labāk atbilstu dažādajām 
MVU vajadzībām; uzsver, ka jānodrošina, 
lai Eiropas MVU, kas iesaistīti pārrobežu, 
jo īpaši ar dažādām valūtām saistītos 
darījumos, tostarp ārpus ES, ir pieejami 
lēti banku pamatpakalpojumi, tādējādi 
veicinot MVU eksporta iespējas;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Amalia Sartori

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver ES programmu pievienoto 
vērtību MVU jomā, jo šīs programmas ir 
bijušas ļoti noderīgas, sniedzot atbalstu 
dalībvalstu centieniem nodrošināt MVU 
piekļuvi finansējuma saņemšanas iespējām 
dziļas finanšu krīzes laikā; tomēr uzsver, 
ka nākotnē visiem Eiropas rūpniecības 
nozares pārstāvjiem būtu jānodrošina 
piekļuve daudzveidīgākam finansējuma 
avotu klāstam — no dotācijām līdz 

4. uzsver ES programmu pievienoto 
vērtību MVU jomā, jo šīs programmas ir 
bijušas ļoti noderīgas, sniedzot atbalstu 
MVU piekļuvē finansējuma saņemšanas 
iespējām dziļas finanšu krīzes laikā; 
uzsver, ka nākotnē visiem Eiropas 
rūpniecības nozares pārstāvjiem būtu 
jānodrošina labāka piekļuve finansējuma 
avotiem — no dotācijām līdz aizdevumiem 
vai pašu kapitāla finansēšanai, jo īpaši 
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aizdevumiem vai pašu kapitāla 
finansēšanai; ir pārliecināts, ka 
Programmai uzņēmumu un MVU 
konkurētspējai (COSME) paredzētā 
finanšu piešķīruma ietvaros tiks 
palielināti finanšu instrumentiem 
piešķirtie budžeta līdzekļi un uzlabota 
piekļuve šiem līdzekļiem, lai programmu 
varētu paplašināt, iekļaujot vēl lielāku 
skaitu MVU, un lai tā labāk atbilstu 
dažādajām MVU vajadzībām;

MVU;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver ES programmu pievienoto 
vērtību MVU jomā, jo šīs programmas ir 
bijušas ļoti noderīgas, sniedzot atbalstu 
dalībvalstu centieniem nodrošināt MVU 
piekļuvi finansējuma saņemšanas iespējām 
dziļas finanšu krīzes laikā; tomēr uzsver, 
ka nākotnē visiem Eiropas rūpniecības 
nozares pārstāvjiem būtu jānodrošina 
piekļuve daudzveidīgākam finansējuma 
avotu klāstam — no dotācijām līdz 
aizdevumiem vai pašu kapitāla 
finansēšanai; ir pārliecināts, ka 
Programmai uzņēmumu un MVU 
konkurētspējai (COSME) paredzētā 
finanšu piešķīruma ietvaros tiks palielināti 
finanšu instrumentiem piešķirtie budžeta 
līdzekļi un uzlabota piekļuve šiem 
līdzekļiem, lai programmu varētu 
paplašināt, iekļaujot vēl lielāku skaitu 
MVU, un lai tā labāk atbilstu dažādajām 
MVU vajadzībām;

4. uzsver ES programmu pievienoto 
vērtību MVU jomā, jo šīs programmas ir 
bijušas ļoti noderīgas, sniedzot atbalstu 
dalībvalstu centieniem nodrošināt MVU 
piekļuvi finansējuma saņemšanas iespējām 
dziļas finanšu krīzes laikā; ir pārliecināts, 
ka Programmai uzņēmumu un MVU 
konkurētspējai (COSME) un 
pamatprogrammai „Apvārsnis 2020”
paredzētā finanšu piešķīruma ietvaros tiks
būtiski palielināti finanšu instrumentiem, 
tostarp jaunajam MVU instrumentam,
piešķirtie budžeta līdzekļi un uzlabota 
piekļuve šiem līdzekļiem, lai programmu 
varētu paplašināt, iekļaujot vēl lielāku 
skaitu MVU, un lai tā labāk atbilstu 
dažādajām MVU vajadzībām; uzsver, ka 
ilgtspējības principam jābūt integrētam 
programmas COSME mērķos un atbalsta 
COSME budžeta divkāršošanu;

Or. en



AM\911739LV.doc 15/31 PE494.802v01-00

LV

Grozījums Nr. 19
Franck Proust

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver ES programmu pievienoto 
vērtību MVU jomā, jo šīs programmas ir 
bijušas ļoti noderīgas, sniedzot atbalstu 
dalībvalstu centieniem nodrošināt MVU 
piekļuvi finansējuma saņemšanas iespējām 
dziļas finanšu krīzes laikā; tomēr uzsver, 
ka nākotnē visiem Eiropas rūpniecības 
nozares pārstāvjiem būtu jānodrošina 
piekļuve daudzveidīgākam finansējuma 
avotu klāstam — no dotācijām līdz 
aizdevumiem vai pašu kapitāla 
finansēšanai; ir pārliecināts, ka 
Programmai uzņēmumu un MVU 
konkurētspējai (COSME) paredzētā 
finanšu piešķīruma ietvaros tiks palielināti 
finanšu instrumentiem piešķirtie budžeta 
līdzekļi un uzlabota piekļuve šiem 
līdzekļiem, lai programmu varētu 
paplašināt, iekļaujot vēl lielāku skaitu 
MVU, un lai tā labāk atbilstu dažādajām 
MVU vajadzībām;

4. uzsver ES programmu pievienoto 
vērtību MVU jomā, jo šīs programmas ir 
bijušas ļoti noderīgas, sniedzot atbalstu 
dalībvalstu centieniem nodrošināt MVU 
piekļuvi finansējuma saņemšanas iespējām 
dziļas finanšu krīzes laikā; tomēr uzsver, 
ka nākotnē visiem Eiropas rūpniecības 
nozares pārstāvjiem būtu jānodrošina 
piekļuve daudzveidīgākam, 
vienkāršotākam un cetralizētākam (MVU 
paredzētas vienas pieturas aģentūras visā 
ES) finansējuma avotu klāstam (no 
dotācijām līdz aizdevumiem vai pašu 
kapitāla finansēšanai); ir pārliecināts, ka 
Programmai uzņēmumu un MVU 
konkurētspējai (COSME) paredzētā 
finanšu piešķīruma ietvaros tiks palielināti 
finanšu instrumentiem piešķirtie budžeta 
līdzekļi un uzlabota piekļuve šiem 
līdzekļiem, lai programmu varētu 
paplašināt, iekļaujot vēl lielāku skaitu 
MVU, un lai tā labāk atbilstu dažādajām 
MVU vajadzībām;

Or. fr

Grozījums Nr. 20
Paul Rübig

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver ES programmu pievienoto 
vērtību MVU jomā, jo šīs programmas ir 

4. uzsver ES programmu pievienoto 
vērtību MVU jomā, jo šīs programmas ir 
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bijušas ļoti noderīgas, sniedzot atbalstu 
dalībvalstu centieniem nodrošināt MVU 
piekļuvi finansējuma saņemšanas iespējām 
dziļas finanšu krīzes laikā; tomēr uzsver, 
ka nākotnē visiem Eiropas rūpniecības 
nozares pārstāvjiem būtu jānodrošina 
piekļuve daudzveidīgākam finansējuma 
avotu klāstam — no dotācijām līdz 
aizdevumiem vai pašu kapitāla 
finansēšanai; ir pārliecināts, ka 
Programmai uzņēmumu un MVU 
konkurētspējai (COSME) paredzētā 
finanšu piešķīruma ietvaros tiks palielināti
finanšu instrumentiem piešķirtie budžeta 
līdzekļi un uzlabota piekļuve šiem 
līdzekļiem, lai programmu varētu 
paplašināt, iekļaujot vēl lielāku skaitu 
MVU, un lai tā labāk atbilstu dažādajām 
MVU vajadzībām;

bijušas ļoti noderīgas, sniedzot atbalstu 
dalībvalstu centieniem nodrošināt MVU 
piekļuvi finansējuma saņemšanas iespējām 
dziļas finanšu krīzes laikā; tomēr uzsver, 
ka nākotnē visiem Eiropas rūpniecības 
nozares pārstāvjiem būtu jānodrošina 
piekļuve daudzveidīgākam finansējuma 
avotu klāstam — no dotācijām līdz 
aizdevumiem vai pašu kapitāla 
finansēšanai; ir pārliecināts, ka 
Programmai uzņēmumu un MVU 
konkurētspējai (COSME) paredzētā 
finanšu piešķīruma ietvaros būtu 
jāpalielina, vismaz līdz tādam līmenim, 
kāds bija pieejams konkurētspējas un 
inovāciju pamatprogrammai no 2007. līdz 
2013. gadam, finanšu instrumentiem 
piešķirtie budžeta līdzekļi un jāuzlabo
piekļuve šiem līdzekļiem, lai programmu 
varētu paplašināt, iekļaujot vēl lielāku 
skaitu MVU, un lai tā labāk atbilstu 
dažādajām MVU vajadzībām;

Or. de

Grozījums Nr. 21
Amalia Sartori

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4a. Ir stingri pārliecināts, ka izdevumi, 
kas piešķirti uzņēmumu konkurētspējas 
un MVU programmai 
(COSME) ir būtiski jāpalielina, jo īpaši, 
attiecībā uz finanšu instrumentiem, lai 
programma varētu aptvert vēl vairāk 
MVU , un varētu finansēt arī uzņēmumu 
nodošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 22
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka, lai ES radītu jaunas 
paaudzes ilgtspējīgu enerģētikas sistēmas, 
būs jāveic ievērojami ieguldījumi 
enerģētikas pētniecības un izstrādes jomā;
tāpēc uzsver vajadzību palielināt 
finansējumu pētniecības un tehnoloģijas 
attīstības jomā un saglabāt demonstrējumu 
projektus enerģētikas jomā; aicina 
nodrošināt pilnīgu jau pieņemtā 
energotehnoloģiju stratēģiskā plāna (SET) 
īstenošanu; aicina Komisiju un Padomi 
precizēt šā plāna finansējumu 2014.–
2020. gada DFS ietvaros;

5. uzskata, ka, lai ES radītu jaunas 
paaudzes ilgtspējīgu enerģētikas sistēmas, 
būs jāveic ievērojami ieguldījumi 
enerģētikas pētniecības un izstrādes jomā;
tāpēc uzsver vajadzību palielināt 
finansējumu pētniecības un tehnoloģijas 
attīstības jomā un saglabāt demonstrējumu 
projektus enerģētikas jomā; aicina saglabāt 
un papildināt budžetu programmai 
„Saprātīga enerģija Eiropai”, kuru 
pārvalda Konkurētspējas un inovāciju 
izpildaģentūra; aicina nodrošināt pilnīgu 
jau pieņemtā energotehnoloģiju stratēģiskā 
plāna (SET) īstenošanu; aicina Komisiju un 
Padomi precizēt šā plāna finansējumu
2014.–2020. gada DFS ietvaros; aicina 
Komisiju un Padomi nodrošināt 
pienācīgu finansējumu viedo enerģijas
tīklu izstrādei;

Or. ro

Grozījums Nr. 23
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka, lai ES radītu jaunas 
paaudzes ilgtspējīgu enerģētikas sistēmas, 
būs jāveic ievērojami ieguldījumi 
enerģētikas pētniecības un izstrādes jomā;
tāpēc uzsver vajadzību palielināt 
finansējumu pētniecības un tehnoloģijas 
attīstības jomā un saglabāt demonstrējumu 

5. uzskata, ka, lai ES radītu jaunas 
paaudzes ilgtspējīgu enerģētikas sistēmas, 
būs jāveic ievērojami ieguldījumi 
enerģētikas pētniecības un izstrādes jomā;
tāpēc uzsver vajadzību palielināt 
finansējumu pētniecības un tehnoloģijas 
attīstības jomā, it īpaši atjaunojamo 
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projektus enerģētikas jomā; aicina 
nodrošināt pilnīgu jau pieņemtā 
energotehnoloģiju stratēģiskā plāna (SET) 
īstenošanu; aicina Komisiju un Padomi 
precizēt šā plāna finansējumu 2014.–
2020. gada DFS ietvaros;

enerģiju un energotaupības jomā; aicina 
nodrošināt pilnīgu jau pieņemtā 
energotehnoloģiju stratēģiskā plāna (SET) 
īstenošanu, lai popularizētu 
netradicionālos enerģijas avotus; atbalsta 
Komisijas plānu neiekļaut ITER 
finansēšanu 2014.–2020. gada DFS;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Jan Březina, Eduard Kukan, Lena Kolarska-Bobińska, Alajos Mészáros

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5a. uzsver, cik svarīgi ir piešķirt 
pietiekamu finansējumu dalībvalstīm, kas 
pievienošanās sarunās uzņēmās saistības 
slēgt un nojaukt savus kodolreaktorus, 
atzīstot, ka šī agrā slēgšana radīja 
attiecīgajām dalībvalstīm īpašu finansiālu 
slogu;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Kent Johansson

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver apjomīgu infrastruktūras projektu 
(piemēram, ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) stratēģisko nozīmi ES 
konkurētspējas nodrošināšanā nākotnē un 
ES rūpniecības nozaru nostiprināšanā; 
uzskata, ka rūpniecības finansēšana ES 
budžetā būtu jānodrošina, pamatojoties uz 
pilnīgi autonomu un visaptverošu 

6. uzsver apjomīgu infrastruktūras projektu 
(piemēram, ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) stratēģisko nozīmi ES 
konkurētspējas nodrošināšanā nākotnē un 
ES rūpniecības nozaru nostiprināšanā;
uzskata, ka nav jāturpina finansēt tos 
projektus, kas būtiski pārsniedz vai 
pārsniedza savus budžetus, ņemot vērā, ka 
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daudzgadu budžetu, bet rūpniecības 
pārvaldības uzlabojumi arī turpmāk būtu 
jāveic saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību noteikumiem; uzsver, ka 
gadījumā, ja šo projektu īstenošanas gaitā 
tiek pārsniegts paredzētais budžets, šīs 
izmaksas būtu jāsedz tā, lai netiktu 
apdraudēts citu Savienības politikas 
programmu, kuras veicina stratēģijas 
„ES 2020” mērķu īstenošanu, finansējums 
un sekmīga izpilde;

citu projektu pārvaldītāji tiek mudināti 
šajā finansiālo grūtību un lejupslīdes 
laikā stingri ievērot sava budžeta ietvarus; 
atzīmē, ka pastāv risks, ka šādi projekti 
var apdraudēt uzticēšanos un nākotnē būs 
vēl grūtāk rast finansējumu pētniecības 
projektiem; uzskata, ka rūpniecības 
finansēšana ES budžetā būtu jānodrošina, 
pamatojoties uz pilnīgi autonomu un 
visaptverošu daudzgadu budžetu, bet 
rūpniecības pārvaldības uzlabojumi arī 
turpmāk būtu jāveic saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienību noteikumiem; uzsver, ka 
gadījumā, ja šo projektu īstenošanas gaitā 
tiek pārsniegts paredzētais budžets, šīs 
izmaksas būtu jāsedz tā, lai netiktu 
apdraudēts citu Savienības politikas 
programmu, kuras veicina stratēģijas
„ES 2020” mērķu īstenošanu, finansējums 
un sekmīga izpilde;

uzskata, ka pastāv draudi, ka ļoti riskanti 
projekti ārpus finanšu shēmas var traucēt 
ES budžeta pārredzamībai un 
paredzamībai, apdraudēt budžeta 
disciplīnu un būt pretrunā saprātīgas 
budžeta pārvaldības principiem;

Or. sv

Grozījums Nr. 26
Kent Johansson

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

uzsver apjomīgu infrastruktūras projektu 
(piemēram, ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) stratēģisko nozīmi ES 
konkurētspējas nodrošināšanā nākotnē un 
ES rūpniecības nozaru nostiprināšanā; 
uzskata, ka rūpniecības finansēšana ES 
budžetā būtu jānodrošina, pamatojoties uz 
pilnīgi autonomu un visaptverošu 

uzsver apjomīgu infrastruktūras projektu 
(piemēram, ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) stratēģisko nozīmi ES 
konkurētspējas nodrošināšanā nākotnē un 
ES rūpniecības nozaru nostiprināšanā; 
uzskata, ka rūpniecības finansēšana ES 
budžetā būtu jānodrošina, pamatojoties uz 
pilnīgi autonomu un visaptverošu 
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daudzgadu budžetu, bet rūpniecības 
pārvaldības uzlabojumi arī turpmāk būtu 
jāveic saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību noteikumiem; uzsver, ka 
gadījumā, ja šo projektu īstenošanas gaitā 
tiek pārsniegts paredzētais budžets, šīs 
izmaksas būtu jāsedz tā, lai netiktu 
apdraudēts citu Savienības politikas 
programmu, kuras veicina stratēģijas 
„ES 2020” mērķu īstenošanu, finansējums 
un sekmīga izpilde;

daudzgadu budžetu, bet rūpniecības 
pārvaldības uzlabojumi arī turpmāk būtu 
jāveic saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību noteikumiem; uzsver, ka 
gadījumā, ja šo projektu īstenošanas gaitā 
tiek pārsniegts paredzētais budžets, šīs 
izmaksas būtu jāsedz tā, lai netiktu 
apdraudēts citu Savienības politikas 
programmu, kuras veicina stratēģijas 
„ES 2020” mērķu īstenošanu, finansējums 
un sekmīga izpilde;

uzskata, ka pastāv draudi, ka ļoti riskanti 
projekti ārpus finanšu shēmas var traucēt 
ES budžeta pārredzamībai un 
paredzamībai, apdraudēt budžeta 
disciplīnu un būt pretrunā saprātīgas 
budžeta pārvaldības principiem;

Or. sv

Grozījums Nr. 27
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver apjomīgu infrastruktūras projektu
(piemēram, ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) stratēģisko nozīmi ES 
konkurētspējas nodrošināšanā nākotnē un 
ES rūpniecības nozaru nostiprināšanā;
uzskata, ka rūpniecības finansēšana ES 
budžetā būtu jānodrošina, pamatojoties uz 
pilnīgi autonomu un visaptverošu 
daudzgadu budžetu, bet rūpniecības 
pārvaldības uzlabojumi arī turpmāk būtu 
jāveic saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību noteikumiem; uzsver, ka 
gadījumā, ja šo projektu īstenošanas gaitā 
tiek pārsniegts paredzētais budžets, šīs 
izmaksas būtu jāsedz tā, lai netiktu 
apdraudēts citu Savienības politikas 

6. izprot apjomīgu infrastruktūras projektu
iespējamo stratēģisko nozīmi ES 
konkurētspējas nodrošināšanā nākotnē un 
ES rūpniecības nozaru nostiprināšanā;
tomēr pauž bažas par šo lielo projektu 
izmaksu–ieguvumu līdzsvaru; aicina 
pārcelt šos apjomīgos projektus atsevišķā 
DFS apakšpozīcijā, kā arī nodrošināt 
labāku pārvaldību un izdevumu 
uzraudzību, lai izvairītos no pārmērīgām 
izmaksām; uzsver, ka gadījumā, ja šo 
projektu īstenošanas gaitā tiek pārsniegts 
paredzētais budžets, šīs izmaksas būtu 
jāsedz tā, lai netiktu apdraudēts citu 
Savienības politikas programmu, kuras 
veicina stratēģijas „ES 2020” mērķu 
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programmu, kuras veicina stratēģijas
„ES 2020” mērķu īstenošanu, finansējums 
un sekmīga izpilde;

īstenošanu, finansējums un sekmīga 
izpilde;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Amalia Sartori

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

uzsver apjomīgu infrastruktūras projektu 
(piemēram, ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) stratēģisko nozīmi ES 
konkurētspējas nodrošināšanā nākotnē un 
ES rūpniecības nozaru nostiprināšanā; 
uzskata, ka rūpniecības finansēšana ES 
budžetā būtu jānodrošina, pamatojoties uz 
pilnīgi autonomu un visaptverošu 
daudzgadu budžetu, bet rūpniecības
pārvaldības uzlabojumi arī turpmāk būtu 
jāveic saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību noteikumiem; uzsver, ka 
gadījumā, ja šo projektu īstenošanas gaitā 
tiek pārsniegts paredzētais budžets, šīs 
izmaksas būtu jāsedz tā, lai netiktu 
apdraudēts citu Savienības politikas 
programmu, kuras veicina stratēģijas 
„ES 2020” mērķu īstenošanu, finansējums 
un sekmīga izpilde;

uzsver apjomīgu infrastruktūras projektu 
(piemēram, ITER, Galileo, EGNOS
GMES) stratēģisko nozīmi ES 
konkurētspējas nodrošināšanā nākotnē un 
ES rūpniecības nozaru nostiprināšanā; 
uzskata, ka to finansēšana ES budžetā būtu 
jānodrošina, pamatojoties uz pilnīgi 
autonomu un visaptverošu daudzgadu 
budžetu, bet pārvaldības uzlabojumi arī 
turpmāk būtu jāveic saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienību noteikumiem; uzsver, ka 
gadījumā, ja jebkura šī projekta 
īstenošanas gaitā tiek pārsniegts 
paredzētais budžets, šīs izmaksas būtu 
jāsedz tā, lai netiktu apdraudēts citu liela 
mēroga projektu vai Savienības politikas 
programmu, kuras veicina stratēģijas 
„ES 2020” mērķu īstenošanu, finansējums 
un sekmīga izpilde;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer, Hannu Takkula

Atzinuma projekts
6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver apjomīgu infrastruktūras projektu
(piemēram, ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) stratēģisko nozīmi ES 
konkurētspējas nodrošināšanā nākotnē un 
ES rūpniecības nozaru nostiprināšanā;
uzskata, ka rūpniecības finansēšana ES 
budžetā būtu jānodrošina, pamatojoties uz 
pilnīgi autonomu un visaptverošu 
daudzgadu budžetu, bet rūpniecības
pārvaldības uzlabojumi arī turpmāk būtu 
jāveic saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību noteikumiem; uzsver, ka 
gadījumā, ja šo projektu īstenošanas gaitā 
tiek pārsniegts paredzētais budžets, šīs 
izmaksas būtu jāsedz tā, lai netiktu 
apdraudēts citu Savienības politikas 
programmu, kuras veicina stratēģijas
„ES 2020” mērķu īstenošanu, finansējums 
un sekmīga izpilde;

6. uzsver apjomīgu infrastruktūras projektu
(piemēram, ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) stratēģisko nozīmi ES 
konkurētspējas nodrošināšanā nākotnē un 
ES rūpniecības nozaru nostiprināšanā;
uzskata, ka lielu rūpniecisku projektu
finansēšana ES budžetā būtu jānodrošina, 
pamatojoties uz pilnīgi autonomu un 
visaptverošu daudzgadu budžetu, bet lielu 
rūpniecisku projektu pārvaldības 
uzlabojumi arī turpmāk būtu jāveic saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienību 
noteikumiem; uzsver, ka gadījumā, ja šo 
projektu īstenošanas gaitā tiek pārsniegts 
paredzētais budžets, šīs izmaksas būtu 
jāsedz tā, lai netiktu apdraudēts citu 
Savienības politikas programmu, kuras 
veicina stratēģijas „ES 2020” mērķu 
īstenošanu, finansējums un sekmīga 
izpilde;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Vicky Ford

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver apjomīgu infrastruktūras projektu 
(piemēram, ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) stratēģisko nozīmi ES 
konkurētspējas nodrošināšanā nākotnē un 
ES rūpniecības nozaru nostiprināšanā; 
uzskata, ka rūpniecības finansēšana ES 
budžetā būtu jānodrošina, pamatojoties uz 
pilnīgi autonomu un visaptverošu 
daudzgadu budžetu, bet rūpniecības 
pārvaldības uzlabojumi arī turpmāk būtu 
jāveic saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību noteikumiem; uzsver, ka 

6. uzsver apjomīgu infrastruktūras projektu 
(piemēram, ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) stratēģisko nozīmi ES 
konkurētspējas nodrošināšanā nākotnē un 
ES rūpniecības nozaru nostiprināšanā; 
uzskata, ka rūpniecības finansēšana ES 
budžetā būtu jānodrošina, pamatojoties uz 
pilnīgi autonomu un visaptverošu 
daudzgadu budžetu, bet rūpniecības 
pārvaldības uzlabojumi arī turpmāk būtu 
jāveic saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību noteikumiem; uzsver, ka 
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gadījumā, ja šo projektu īstenošanas gaitā 
tiek pārsniegts paredzētais budžets, šīs 
izmaksas būtu jāsedz tā, lai netiktu 
apdraudēts citu Savienības politikas 
programmu, kuras veicina stratēģijas 
„ES 2020” mērķu īstenošanu, finansējums 
un sekmīga izpilde;

gadījumā, ja šo projektu īstenošanas gaitā 
tiek pārsniegts paredzētais budžets, šīs 
izmaksas būtu jāsedz tā, lai netiktu 
apdraudēts citu Savienības politikas 
programmu, kuras veicina stratēģijas 
„ES 2020” mērķu īstenošanu, finansējums 
un sekmīga izpilde; uzsver, ka ITER 
budžets ir atkal jāiekļauj 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
budžetā, lai nodrošinātu finansējumu šim 
izšķiroši svarīgajam pētniecības 
projektam; 

Or. en

Grozījums Nr. 31
Edit Herczog

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver apjomīgu infrastruktūras projektu
(piemēram, ITER, Galileo, GLONASS,
GMES) stratēģisko nozīmi ES 
konkurētspējas nodrošināšanā nākotnē un 
ES rūpniecības nozaru nostiprināšanā;
uzskata, ka rūpniecības finansēšana ES 
budžetā būtu jānodrošina, pamatojoties uz 
pilnīgi autonomu un visaptverošu 
daudzgadu budžetu, bet rūpniecības 
pārvaldības uzlabojumi arī turpmāk būtu 
jāveic saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību noteikumiem; uzsver, ka 
gadījumā, ja šo projektu īstenošanas gaitā 
tiek pārsniegts paredzētais budžets, šīs 
izmaksas būtu jāsedz tā, lai netiktu 
apdraudēts citu Savienības politikas 
programmu, kuras veicina stratēģijas
„ES 2020” mērķu īstenošanu, finansējums 
un sekmīga izpilde;

6. uzsver apjomīgu infrastruktūras projektu
(piemēram, ITER, Galileo, EGNOS
GMES) stratēģisko nozīmi ES 
konkurētspējas nodrošināšanā nākotnē un 
ES rūpniecības nozaru nostiprināšanā;
uzskata, ka rūpniecības finansēšana ES 
budžetā būtu jānodrošina, pamatojoties uz 
pilnīgi autonomu un visaptverošu 
daudzgadu budžetu, bet rūpniecības 
pārvaldības uzlabojumi arī turpmāk būtu 
jāveic saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību noteikumiem; uzsver, ka 
gadījumā, ja šo projektu īstenošanas gaitā 
tiek pārsniegts paredzētais budžets, šīs 
izmaksas būtu jāsedz tā, lai netiktu 
apdraudēts citu Savienības politikas 
programmu, kuras veicina stratēģijas
„ES 2020” mērķu īstenošanu, finansējums 
un sekmīga izpilde;

Or. en
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Grozījums Nr. 32
Kent Johansson

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

uzsver apjomīgu infrastruktūras projektu 
(piemēram, ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) stratēģisko nozīmi ES 
konkurētspējas nodrošināšanā nākotnē un 
ES rūpniecības nozaru nostiprināšanā; 
uzskata, ka rūpniecības finansēšana ES 
budžetā būtu jānodrošina, pamatojoties uz 
pilnīgi autonomu un visaptverošu 
daudzgadu budžetu, bet rūpniecības 
pārvaldības uzlabojumi arī turpmāk būtu 
jāveic saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību noteikumiem; uzsver, ka 
gadījumā, ja šo projektu īstenošanas gaitā 
tiek pārsniegts paredzētais budžets, šīs 
izmaksas būtu jāsedz tā, lai netiktu 
apdraudēts citu Savienības politikas 
programmu, kuras veicina stratēģijas 
„ES 2020” mērķu īstenošanu, finansējums 
un sekmīga izpilde;

uzsver apjomīgu infrastruktūras projektu 
(piemēram, Galileo, GLONASS, GMES) 
stratēģisko nozīmi ES konkurētspējas 
nodrošināšanā nākotnē un ES rūpniecības 
nozaru nostiprināšanā; uzskata, ka 
rūpniecības finansēšana ES budžetā būtu 
jānodrošina, pamatojoties uz pilnīgi 
autonomu un visaptverošu daudzgadu 
budžetu, bet rūpniecības pārvaldības 
uzlabojumi arī turpmāk būtu jāveic saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienību 
noteikumiem; uzsver, ka gadījumā, ja šo 
projektu īstenošanas gaitā tiek pārsniegts 
paredzētais budžets, šīs izmaksas būtu 
jāsedz tā, lai netiktu apdraudēts citu 
Savienības politikas programmu, kuras 
veicina stratēģijas „ES 2020” mērķu 
īstenošanu, finansējums un sekmīga 
izpilde;

Or. sv

Grozījums Nr. 33
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka pašreizējā valsts budžeta 
ierobežojumu kontekstā citu finansējuma 
avotu nodrošināts līdzsvars ir absolūti 
nepieciešams, lai veiktu ilgtermiņa 
ieguldījumus, kas ir vajadzīgi stratēģijas
„ES 2020” īstenošanai; ir pārliecināts, ka 

7. uzskata, ka pašreizējā valsts budžeta 
ierobežojumu kontekstā citu finansējuma 
avotu nodrošināts līdzsvars ir absolūti 
nepieciešams, lai veiktu ilgtermiņa 
ieguldījumus, kas ir vajadzīgi stratēģijas
„ES 2020” īstenošanai; ir pārliecināts, ka 
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ES pievienotā vērtība tiek radīta, jo īpaši 
atbalstot augsta riska un lielu izmaksu 
ilgtermiņa programmas, kuras dalībvalstis 
nespētu īstenot tikai ar saviem spēkiem;
tāpēc aicina ar ES īstenoto pasākumu 
palīdzību samazināt ieguldījumu riskus 
plaša mēroga pasākumos un sagatavot ES 
mēroga ieguldījumus enerģētikas un IKT 
infrastruktūras jomā; šajā sakarā kā pirmos 
soļus pareizajā virzienā atbalsta ES 
projektu obligāciju iniciatīvas 2012.–
2013. gada eksperimentālā posma sākšanu 
un Komisijas priekšlikumu saistībā ar 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu (CEF);

ES pievienotā vērtība tiek radīta, jo īpaši 
atbalstot programmas, kuras dalībvalstis 
nespētu īstenot tikai ar saviem spēkiem;
tāpēc aicina ar ES īstenoto pasākumu 
palīdzību samazināt ieguldījumu riskus 
plaša mēroga pasākumos un sagatavot ES 
mēroga ieguldījumus enerģētikas un IKT 
infrastruktūras jomā; šajā sakarā kā pirmos 
soļus pareizajā virzienā atbalsta ES 
projektu obligāciju iniciatīvas 2012.–
2013. gada eksperimentālā posma sākšanu 
un Komisijas priekšlikumu saistībā ar 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu (CEF); aicina Komisiju 
saistībā ar CEF vismaz divas trešdaļas 
enerģijas ieguldījumiem paredzētā 
finansējuma novirzīt ilgtspējīgas enerģijas 
projektiem, piemēram, energoefektivitātes 
un viedo tīklu projektiem;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Vicky Ford

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka pašreizējā valsts budžeta 
ierobežojumu kontekstā citu finansējuma 
avotu nodrošināts līdzsvars ir absolūti 
nepieciešams, lai veiktu ilgtermiņa 
ieguldījumus, kas ir vajadzīgi stratēģijas
„ES 2020” īstenošanai; ir pārliecināts, ka 
ES pievienotā vērtība tiek radīta, jo īpaši 
atbalstot augsta riska un lielu izmaksu 
ilgtermiņa programmas, kuras dalībvalstis 
nespētu īstenot tikai ar saviem spēkiem;
tāpēc aicina ar ES īstenoto pasākumu 
palīdzību samazināt ieguldījumu riskus 
plaša mēroga pasākumos un sagatavot ES 
mēroga ieguldījumus enerģētikas un IKT 
infrastruktūras jomā; šajā sakarā kā pirmos 
soļus pareizajā virzienā atbalsta ES 

7. uzskata, ka pašreizējā valsts budžeta 
ierobežojumu kontekstā citu finansējuma 
avotu nodrošināts līdzsvars ir absolūti 
nepieciešams, lai veiktu ilgtermiņa 
ieguldījumus, kas ir vajadzīgi stratēģijas
„ES 2020” īstenošanai; ir pārliecināts, ka 
ES pievienotā vērtība tiek radīta, jo īpaši 
atbalstot augsta riska un lielu izmaksu 
ilgtermiņa programmas, kuras dalībvalstis 
nespētu īstenot tikai ar saviem spēkiem;
tāpēc aicina ar ES īstenoto pasākumu 
palīdzību samazināt ieguldījumu riskus 
plaša mēroga pasākumos un sagatavot ES 
mēroga ieguldījumus enerģētikas un, cita 
starpā, IKT infrastruktūras jomā; šajā 
sakarā kā pirmos soļus šajā virzienā 
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projektu obligāciju iniciatīvas 2012.–
2013. gada eksperimentālā posma sākšanu 
un Komisijas priekšlikumu saistībā ar 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu (CEF); 

atbalsta ES projektu obligāciju iniciatīvas
2012.–2013. gada eksperimentālā posma 
sākšanu un Komisijas priekšlikumu 
saistībā ar Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu (CEF); iesaka 
Komisijai uzraudzīt un pārskatīt jaunu vai 
grozītu tiesību aktu kumulatīvo ietekmi uz 
privātā sektora ilgtermiņa ieguldījumiem, 
un nodrošināt, ka steidzami tiek novērsti 
šķēršļi ieguldījumiem; 

Or. en

Grozījums Nr. 35
Kent Johansson

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka pašreizējā valsts budžeta 
ierobežojumu kontekstā citu finansējuma 
avotu nodrošināts līdzsvars ir absolūti 
nepieciešams, lai veiktu ilgtermiņa 
ieguldījumus, kas ir vajadzīgi stratēģijas 
„ES 2020” īstenošanai; ir pārliecināts, ka 
ES pievienotā vērtība tiek radīta, jo īpaši 
atbalstot augsta riska un lielu izmaksu 
ilgtermiņa programmas, kuras dalībvalstis 
nespētu īstenot tikai ar saviem spēkiem; 
tāpēc aicina ar ES īstenoto pasākumu 
palīdzību samazināt ieguldījumu riskus 
plaša mēroga pasākumos un sagatavot ES 
mēroga ieguldījumus enerģētikas un IKT 
infrastruktūras jomā; šajā sakarā kā pirmos 
soļus pareizajā virzienā atbalsta ES 
projektu obligāciju iniciatīvas 2012.–
2013. gada eksperimentālā posma sākšanu 
un Komisijas priekšlikumu saistībā ar 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu (CEF);

7. uzskata, ka pašreizējā valsts budžeta 
ierobežojumu kontekstā citu finansējuma 
avotu nodrošināts līdzsvars ir absolūti 
nepieciešams, lai veiktu ilgtermiņa 
ieguldījumus, kas ir vajadzīgi stratēģijas 
„ES 2020” īstenošanai; ir pārliecināts, ka 
ES pievienotā vērtība tiek radīta, jo īpaši 
atbalstot augsta riska un lielu izmaksu 
ilgtermiņa programmas, kuras dalībvalstis 
nespētu īstenot tikai ar saviem spēkiem; 
tāpēc aicina ar ES īstenoto pasākumu 
palīdzību samazināt ieguldījumu riskus 
plaša mēroga pasākumos un sagatavot ES 
mēroga ieguldījumus enerģētikas un IKT 
infrastruktūras jomā; šajā sakarā kā pirmos 
soļus pareizajā virzienā atbalsta ES 
projektu obligāciju iniciatīvas 2012.–
2013. gada eksperimentālā posma sākšanu 
un Komisijas priekšlikumu saistībā ar 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu (CEF); uzsver, ka ir svarīgi 
nodrošināt CEF pienācīgu finansējumu, 
lai nodrošinātu tā īstenošanu, cita starpā, 
lai aizsargātu Eiropas energoapgādi, un 
īstenot ES iekšējo tirgu, diversificējot 
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piegāžu avotus un sniedzot savu 
ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā;

Or. sv

Grozījums Nr. 36
Kent Johansson

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7a. uzskata, ka projekti, kuru rezultātā 
palielinās neskaidrības attiecībā uz to, 
kāda finansiālā sloga daļa būtu jāsedz 
dalībvalstīm, nebūtu jāfinansē no ES 
budžeta;

Or. sv

Grozījums Nr. 37
Vicky Ford

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. tomēr uzskata, ka ir rūpīgāk jāpārdomā, 
kā uzlabot atbalstu ilgtermiņa 
ieguldījumiem ES; uzsver vajadzību
izstrādāt un pilnveidot riska dalīšanas 
finanšu instrumentus, kuru pamatā ir ES 
budžets, un ar to starpniecību atvieglot 
ieguldījumu finansēšanu prioritārajās 
nozarēs, aptverot plašāku un 
daudzveidīgāku projektu klāstu un dažādus 
riskus („projektu portfeļu” pieeja); ir 
pārliecināts, ka jācenšas panākt sinerģijas 
un kopdarbību starp ES un valstu shēmām, 
lai maksimāli palielinātu šādu instrumentu 
izaugsmes iespējas; uzsver, ka šo 
instrumentu pamatā ir jābūt skaidriem un 

8. tomēr uzskata, ka ir rūpīgāk jāizvērtē, kā 
uzlabot atbalstu ilgtermiņa ieguldījumiem 
ES; uzsver vajadzību vēl vairāk izpētīt un 
novērtēt riska dalīšanas finanšu 
instrumentus, kuru pamatā ir ES budžets,
ar mērķi pilnveidot to izmantošanu, un ar 
to starpniecību atvieglot ieguldījumu 
finansēšanu prioritārajās nozarēs, aptverot 
plašāku un daudzveidīgāku projektu klāstu 
un dažādus riskus („projektu portfeļu” 
pieeja); ir pārliecināts, ka jācenšas panākt 
sinerģijas un kopdarbību starp ES un valstu 
shēmām, lai maksimāli palielinātu šādu 
instrumentu izaugsmes iespējas; uzsver, ka 
šo instrumentu pamatā ir jābūt skaidriem 
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pārredzamiem projektu atbilstības un 
atlases kritērijiem;

un pārredzamiem projektu atbilstības un 
atlases kritērijiem;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Vicky Ford

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. īpaši uzsver, ka visu inovatīvo finanšu 
instrumentu pārvaldība būtu jābalsta uz
ieņēmumu atkārtotas ieguldīšanas
(atmaksājumu) principu; uzsver, ka šis 
rotācijas princips ne tikai nodrošina valsts 
līdzekļu ietaupījumus, bet nostiprina arī šo 
instrumentu līdzsvarošanas un 
daudzkāršošanas ietekmi, kas galu galā 
veicina augstāku ieguldījumu līmeni 
ekonomikā;

9. īpaši uzsver, ka inovatīvo finanšu 
instrumentu pārvaldībā varētu izrādīties 
noderīgs ieņēmumu atkārtotas ieguldīšanas
(atmaksājumu) princips; uzsver, ka šis 
rotācijas princips ne tikai nodrošina valsts 
līdzekļu ietaupījumus, bet nostiprina arī šo 
instrumentu līdzsvarošanas un 
daudzkāršošanas ietekmi, kas galu galā 
veicina augstāku ieguldījumu līmeni 
ekonomikā;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. uzsver, ka ir jāveicina atsevišķu 
programmu (piemēram, „Apvārsnis 2020”, 
COSME, CEF) un kohēzijas politikas 
savstarpējā savietojamība un sinerģijas; ir 
pārliecināts, ka jāatbalsta kumulatīvā vai 
apvienotā finansēšana, lai veicinātu 
pieejamo ES līdzekļu pēc iespējas aktīvāku 
izmantošanu visās dalībvalstīs un tādējādi 
to līdzdalību visās konkrētajās 
programmās, kā arī panāktu vienmērīgāku 

10. uzsver, ka ir jāveicina atsevišķu 
programmu (piemēram, „Apvārsnis 2020”, 
COSME, CEF) un kohēzijas politikas 
savstarpējā savietojamība un sinerģijas; ir 
pārliecināts, ka jāatbalsta kumulatīvā vai 
apvienotā finansēšana, lai veicinātu 
pieejamo ES līdzekļu pēc iespējas aktīvāku 
izmantošanu visās dalībvalstīs un tādējādi 
to līdzdalību visās konkrētajās 
programmās, kā arī panāktu vienmērīgāku 
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ekonomisko attīstību visā ES teritorijā. ekonomisko attīstību visā ES teritorijā; 
tomēr uzsver, ka kohēzijas politika nav 
jāuztver, kā pienācīga konkrētu 
programmu finansējuma aizstājēja; 
uzskata, ka kohēzijas politika var atbalstīt 
rīcības, piemēram, energoefektivitātes 
jomā, kā papildu finansējuma avots, bet 
vienīgi gadījumos, ja šīs programmas 
veicina kohēzijas politikas konverģences 
mērķu sasniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. uzsver, ka ir jāveicina atsevišķu 
programmu (piemēram, „Apvārsnis 2020”, 
COSME, CEF) un kohēzijas politikas 
savstarpējā savietojamība un sinerģijas; ir 
pārliecināts, ka jāatbalsta kumulatīvā vai 
apvienotā finansēšana, lai veicinātu 
pieejamo ES līdzekļu pēc iespējas aktīvāku 
izmantošanu visās dalībvalstīs un tādējādi 
to līdzdalību visās konkrētajās 
programmās, kā arī panāktu vienmērīgāku 
ekonomisko attīstību visā ES teritorijā.

10. uzsver, ka ir jāveicina atsevišķu 
programmu (piemēram, „Apvārsnis 2020”, 
COSME, CEF) un kohēzijas politikas 
savstarpējā savietojamība un sinerģijas; ir 
pārliecināts, ka jāatbalsta kumulatīvā vai 
apvienotā finansēšana, lai veicinātu 
pieejamo ES līdzekļu pēc iespējas aktīvāku 
izmantošanu visās dalībvalstīs un tādējādi 
to līdzdalību visās konkrētajās 
programmās, kā arī panāktu vienmērīgāku 
ekonomisko attīstību visā ES teritorijā; 
aicina Komisiju un Padomi būtiski 
palielināt struktūrfondu finansējumu, 
kuru dalībvalstis var izmantot 
energoefektivitātes paaugstināšanai, jo 
īpaši mājokļu jomā;

Or. ro

Grozījums Nr. 41
Vicky Ford

Atzinuma projekts
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10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. uzsver, ka ir jāveicina atsevišķu 
programmu (piemēram, „Apvārsnis 2020”, 
COSME, CEF) un kohēzijas politikas
savstarpējā savietojamība un sinerģijas; ir 
pārliecināts, ka jāatbalsta kumulatīvā vai 
apvienotā finansēšana, lai veicinātu 
pieejamo ES līdzekļu pēc iespējas aktīvāku 
izmantošanu visās dalībvalstīs un tādējādi 
to līdzdalību visās konkrētajās 
programmās, kā arī panāktu vienmērīgāku 
ekonomisko attīstību visā ES teritorijā.

10. uzsver, ka ir jāveicina kohēzijas 
politikas un atsevišķu programmu
(piemēram, „Apvārsnis 2020”, COSME, 
CEF) savstarpējā savietojamība un 
sinerģijas; ir pārliecināts, ka jāatbalsta 
kumulatīvā vai apvienotā finansēšana, lai 
veicinātu pieejamo ES līdzekļu pēc 
iespējas aktīvāku izmantošanu visās 
dalībvalstīs un tādējādi to līdzdalību visās 
konkrētajās programmās, kā arī panāktu 
vienmērīgāku ekonomisko attīstību visā ES 
teritorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. uzsver, ka ir jāveicina atsevišķu 
programmu (piemēram, „Apvārsnis 2020”, 
COSME, CEF) un kohēzijas politikas 
savstarpējā savietojamība un sinerģijas; ir 
pārliecināts, ka jāatbalsta kumulatīvā vai 
apvienotā finansēšana, lai veicinātu 
pieejamo ES līdzekļu pēc iespējas aktīvāku 
izmantošanu visās dalībvalstīs un tādējādi 
to līdzdalību visās konkrētajās 
programmās, kā arī panāktu vienmērīgāku 
ekonomisko attīstību visā ES teritorijā.

uzsver, ka ir jāspēcina un labāk jāveicina 
atsevišķu programmu (piemēram,
„Apvārsnis 2020”, COSME, CEF) un 
kohēzijas politikas ilgtspējība, savstarpējā 
savietojamība un sinerģijas; ir pārliecināts, 
ka jāatbalsta kumulatīvā vai apvienotā 
finansēšana, lai veicinātu pieejamo ES 
līdzekļu pēc iespējas aktīvāku izmantošanu 
visās dalībvalstīs un tādējādi to līdzdalību 
visās konkrētajās programmās, kā arī 
panāktu vienmērīgāku ekonomisko 
attīstību visā ES teritorijā.

Or. en
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Grozījums Nr. 43
Paul Rübig

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10a. Jo īpaši uzsver, ka daudzgadu 
finanšu shēmā 2014.–2020. gadam 
nepieciešams turpināt programmas 
„Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” 
finansēšanu; ir novērojis to, ka šī 
programma ir pieņēmusi par saviem 
mērķiem Eiropas uzņēmējdarbības 
popularizēšanu, zināšanu un labākās 
prakses modeļu apmaiņu, un veido tīklus 
un partnerības šo mērķu sasniegšanai.

Or. de

Grozījums Nr. 44
Amalia Sartori

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10a. uzsver, ka darbības budžeta 
palielināšanai jāiet roku rokā ar 
pienācīgu administratīvā budžeta 
palielināšanu, lai nodrošinātu, ka ES 
programmas tiek veiksmīgi īstenotas.

Or. en


